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Gemeente wil terug naar oorspronkelijke winkeltijden 
 

Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal heeft de gemeenteraad deze week 

voorgesteld om terug te keren naar de winkeltijden van vorig jaar. In november van dat jaar besloot 

de raad om het aantal koopzondagen volledig vrij te geven. De Stichting Tegen Verruiming 

Zondagsopenstelling en 29 winkeliers tekenden hier bezwaar tegen aan en in maart van dit jaar 

adviseerde de Commissie voor de Bezwaarschriften de gemeenteraad om deze volledig gegrond te 

verklaren. Het college stelt de raad voor dit advies niet over te nemen, maar de bezwaren gedeeltelijk 

gegrond te verklaren en terug te keren naar het oude regime. 

 

Bezwaar tegen verruiming 

Op vier november vorig jaar besloot de gemeenteraad de Verordening Winkeltijden zodanig te wijzigen, dat 

het aantal koopzondagen volledig werd vrijgegeven. De Stichting Tegen Verruiming Zondagsopenstelling 

maakte, samen met 29 plaatselijke winkeliers, echter bezwaar tegen dit besluit en in maart adviseerde de 

Commissie voor de Bezwaarschriften de gemeenteraad om deze bezwaren volledig gegrond te verklaren en 

dus in Roosendaal jaarlijks maximaal twaalf koopzondagen toe te staan. 

 

Het college stelt de raad deze week voor dit advies niet over te nemen, maar de bezwaren gedeeltelijk 

gegrond te verklaren en terug te keren naar het oude regime, waarbij de gemeente maximaal vijftien 

koopzondagen per jaar toestaat, met uitzondering van Rosada, dat toestemming krijgt voor 52 

koopzondagen. 

 

Goed overleg 

De gemeente heeft naar aanleiding van het advies van de commissie verschillende gesprekken gevoerd met 

de Stichting Tegen Verruiming Zondagsopenstelling, diverse Roosendaalse ondernemers, Collectief 

Roosendaal, supermarkten, Go-Stores en Rosada. Hoewel niet iedereen blij is met de optie om terug te 

gaan naar de oude situatie (met name de stichting en de supermarkten hebben hier moeite mee), blijkt de 

meerderheid zich hier wel in te kunnen vinden. 

 

Naar aanleiding van deze gesprekken hebben ook Rosada en Collectief Roosendaal met elkaar overleg 

gevoerd. In een gezamenlijke brief geven beide partijen aan zich volledig te kunnen vinden in het voorstel 

van het college. 

 

Toerisme 

Naast de belangen van de verschillende partijen, woog de Commissie voor de Bezwaarschriften ook mee in 

hoeverre er in Roosendaal sprake is van ‘autonoom en substantieel toerisme’, een wettelijke voorwaarde 

voor een gemeente om winkelopeningstijden op zondag te mogen verruimen. De commissie oordeelde dat 

dit onvoldoende het geval is. Het college meent echter van wel. Naar aanleiding van het advies van de 

commissie heeft de gemeente opnieuw een onafhankelijk onderzoek uit laten voeren naar de toeristische 

aantrekkingskracht van Roosendaal, dat de resultaten van de eerdere onderzoeken in de ogen van het 

college volledig bevestigt. 



 

 

 

 

Op 14 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de kwestie. Mocht deze instemmen met het voorstel 

van het college, dan wordt de nieuwe situatie waarschijnlijk per 1 oktober van kracht. Op basis van de 

nieuwe regeling worden voor de rest van het jaar nog 7 zondagen aangewezen waarop alle winkels open 

mogen zijn. Daarnaast wordt  op grond van een andere bepaling uit de Winkeltijdenwet vanaf 1 oktober aan 

max. 5 supermarkten de mogelijkheid geboden om op  alle zon- feestdagen vanaf 16.00 uur open te zijn.  

 

 
Voor meer informatie: Lucien van der Plaats • communicatieadviseur • gemeente Roosendaal • postbus 
5000 • 4700 KA Roosendaal • T: 0165 – 579 222 • E: L.van.der.Plaats@roosendaal.nl 
 


